
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie yýstavby, ilzemnčho plánovania, stavebného poriadku a doprayy  

Váš list čislo/zo diía 	Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dim 
VD/82/2021/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	10.03.2021 

OZNAMENIE 
0 ZAČATI STAVEBNÉHO KONANIA 

DC JOMIS, s.r.o., Horelica 5008, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dria 18.12.2020 podal žiadose o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

3x dvojdom 

na pozemku register "C" parc. č. 14539/21, 14539/62 v katastrálnom azemf Čadca. Uvedeným driom 
bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v sillade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Kedže 
pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadose poskytuje dostatočny podklad pre riadne a sporahlivé 
posridenie navrhovanej stavby, upiašea v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od Astneho 
pojednávania a miestneho ziseovania. 

Očastnici konania môžu svoje ndmietky a pripomienky podat' do 

10 dni odo dria doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámie svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 
Očastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom Ilrade počas 
dradných drif (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — č. dverf 115). 

Stayebný úrad, vzhl'adom na súčasmi mimoriadnu situáciu v stívislosti s ochorenim COVID-19 
(núclzoyý stay, uzatvorenie mestského tiradu pre yerejnosr), odportiča dohodnút' si, v pripade 
záujmu o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia, termin s pracovnikom stavebného firadu na 
tel.č. 041/4302231. 

Učastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadrie navrhndf 
ich dopinenie. 

K pripomienkam a nárnietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnené v rizemnom konani alebo pri 
prejednávani fizemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadae. 
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Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinú moc 
toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 

Ing. an GURA 
primátor mesta 

Toto oznámenie musi byf vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deft 
vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené dria:  •  /  • ;_ 4,V  Zvesené dria: 	  

:!VTSTO 

  

   

   

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyv enie a zvesenie oznámenia. 

Doruči sa: 

Účastnici konania 
1. DC JOMIS, s.r.o., Horelica sup. 6. 5008, 022 01 čadca 
2. Maria Latková, Podzávoz sup. 6. 1830, 022 01 Čadca 
3. Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra sup. č. 2868, 022 01 Čadca /projektant/ 
4. Mgr. Michal Mozolik, Hurbanova sUp. 6. 2236/49, 022 01 Čadca 
5. Yaryana Stishkovska, Podzávoz sap. č. 3127, 022 01 Čadca 
6. Andriy Stishkovskyy, Podzávoz sup. č. 3127, 022 01 Čadca 
7. vlastnici pozemku pare. 6. CKN 14539/74 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podl'a § 61 
ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
8. Msú čadca, referát dopravy 
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Paldrikova sap. 6. 91, 022 01 Čadca 
10. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. 6. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sup. č. 1960, 010 57 Žilina 
12. Stredoslovenská distribučna, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 žilina 
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